
 
 
 

 

Conferința privind viitorul Europei: Ce urmează? 
 

La aproape un an de la lansarea Conferinței privind viitorul Europei și a platformei online aferente, 
acest experiment ambițios a ajuns oficial la final, per ansamblu cu succes și satisfăcător. 

Luni, 9 mai 2022, Antonella Valmorbida, Secretarul General ALDA, împreună cu colegii de la 
Oficiul din Strasbourg, au avut onoarea să fie invitați la ceremonia de închidere a Conferinței 
privind Viitorul Europei. 

Într-adevăr, ALDA, în persoana doamnei Valmorbida și a multor alți colegi, s-a alăturat activ 
acestei abordări de jos în sus, fiind pe deplin implicată în Convenția societății civile privind 
Conferința privind viitorul Europei, atât ca membru al Comitetului director, cât și ca Președinte al 
Clusterului Democrației. 

În general, în ultimele 12 luni, cetățenii europeni selectați în mod aleatoriu au fost invitați să-și 
exprime opinia cu privire la viitorul Uniunii Europene, să discute despre îmbunătățirea și 
problemele pe care UE va trebui să le abordeze în următorii ani.  

Această dezbatere și colaborare între cetățeni și politicieni a culminat cu un raport centrat în jurul a 
49 de propuneri care includ obiective concrete, dar și peste 320 de recomandări pentru ca 
instituțiile UE să le urmărească, ele fiind bazate pe nouă teme: schimbările climatice și mediu; 
sănătate; o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă; rolul UE în lume; valori și 
drepturi, statul de drept, securitate, transformare digitală, democrație europeană, migrație, 
educație, cultură, tineret și sport. 

În cadrul unei ceremonii de închidere, președintele Parlamentului European Roberta Metsola, 
președintele Emmanuel Macron în numele Președinției Consiliului și președintele Comisiei 
Europene Ursula von der Leyen au primit raportul menționat mai sus. 

Cu toate acestea, rămâne o întrebare: cum vor urmări instituțiile în mod eficient aceste 
propuneri, fiecare în propriile domenii de competență și în conformitate cu tratatele? Primele 
răspunsuri și feedback-uri vor fi transmise în cadrul unui eveniment dedicat, care va avea loc în 
toamna anului 2022, pentru a informa cetățenii. 

ALDA împreună cu alte organizații ale societății civile și partenerii europeni își vor menține 
angajamentul de a urmări îndeaproape procesul, dorind să asigure participarea cetățenilor, 
reducând în același timp decalajul dintre instituții și oameni. 

 
 

 

https://www.alda-europe.eu/library/cofoe-civil-society-convention/
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https://futureu.europa.eu/pages/reporting?format=html&locale=en

